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  شرح و عملکرد
) بر پایه FACEPAINT-OCرنگ نما آب بند تک جزئی (

رزین اکریلیک ترموست آبی جهت پوشش و محافظت نماي 
ساختمان در برابر عوامل مهاجم محیطی طراحی گردیده 

. این محصول داراي خاصیت چرك پذیري کم و است
مقاومت بسیار باال در برابر مواد قلیائی می باشد.این ماده را 

وي انواع سطوح بتنی، آجري و سنگی استفاده می توان بر ر
 نمود

 موارد کاربرد

 ساختمان ينما رنگ 

 هاي مالت مانند ها مالت انواع روي بر اجرا امکان 
 سفال و گچ آجر، بتن، سیمانی،

 جداول رینظ یبتن ساخته شیپ قطعات یرنگ پوشش 
 یبتن يها لوله و یبتن

 

 خواص و مزایا
 کم بسیار زمان در شدن خشک 

 نازك بسیار رنگ الیه یک ایجاد 

 باال دوام 

 شوندگی تمیز  خود خاصیت داراي 

 سازه تنفس از ممانعت عدم 

 کار ریز سطوح به مطلوب اریبس یچسبندگ قدرت 

 اجرا سهولت 

 يدیاس يها باران برابر در مقاومت 
 شستشو قابل 

 
 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 غلیظ مایع :یکیزیف حالت 

 است ارائه قابل نیز ها فام سایر (در سفید :رنگ 

 1/0 :)مکعب متر سانتی بر گرم( مخصوص وزن  ± 
55/1  
 ترموست رزین:اکریلیک نوع 

 ساعت 3 تا 1 بین سطحی: شدن خشک زمان 

 روز 7 تا 3 بین کامل: شدن خشک زمان 

 

 میزان و نحوه ي مصرف
  ،صاف، سخت، فاقد اجزاء سطح زیر کار باید مسطح

سست و همچنین باید عاري از هرگونه آلودگی 
عوامل  و محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاك

تخریب شده باید با ترمیم  سطوح آوري باشد.عمل
کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. الزم است 
قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس 

دهی باشد. ات پوششمو تمیز و آماده عملی و قلم
قبل از استعمال پوشش، سطح مورد نظر باید با آب 

و مرطوب شود. دقت شود که آب  شیرین اشباع
 ایستا، نباید در سطح وجود داشته باشد.

  درجه سانتی گراد، پس  25الیه نخست، در دماي
ساعت خشک می شود و پس از  2از گذشت حدود 

 خشک شدن کامل الیه اول، الیه دوم روي آن اجرا
می شود. مانند هر سطح سیمانی، بهتر است سطح 

ساعت با اسپري آرام آب شیرین، عمل  48نهائی تا 
 آوري شود.
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 به تخلخل ونفوذ  مقدار پوشش دهی محصول
 ولی به طور معمول براي زیرکار دارد،سطح پذیري 

گرم محصول  800الی  500 حدود هر متر مربع
است، صاف و  مورد نیاز است. سطح بهینه سطحی

یکنواخت و عاري از خلل و فرج. هر گونه تغییر در 
هماهنگی  با مقدار یا نحوه استعمال باید

 .کارشناسان فنی این شرکت انجام شود
 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  کیلوگرمی قابل ارائه می  20و  4در بسته هاي

 باشد
  درجه سانتیگراد دور از 35+ تا 5دردماي بین +

و در جاي  یخبندان تابش مستقیم نور خورشید و
 .نگهداري شودخشک 

  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته
سال قابل نگهداري می  تایکو سالم، بندي اولیه 

 .باشد

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 ندارد.مالحظه  

  ًدرصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا
 با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک  تصادفی درصورت بلعیده شدن
 مراجعه شود.

 ماسک  ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش
 و عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


